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  1ينبغي االعتراف بأن اآلثار االقتصادية واالجتماعية المرتبطة بتغير المناخ ال تزال غير محددة في المغرب، كما هو الحال في بلدان أخرى. وعلى هذا النحو، فإن األدوات 
الكمية الواردة في هذا التقرير ال تهدف إلى تحقيق تنبؤات بمثل هذه اآلثار، بل توفير إطار تحليلي موحد لتحديد المفاضالت بين مختلف الخيارات على مستوى 

السياسات.

الملخص التنفيذي 
ــن  ــل عقدي ــدأت قب ــي ب ــة الت ــة. وقــد أفســحت اإلصالحــات الهيكلي ــة بمنعطــف حــرج فــي مســيرتها مــن أجــل التنمي ــة المغربي تمــر المملك
ــدأ هــذا  ــث للمملكــة. وب ــخ الحدي ــل فــي التاري ــا مثي ــم يســبق له ــر ل ــرة مســتدامة مــن النمــو االقتصــادي والحــد مــن الفق ــق أمــام فت الطري
النمــوذج يظهــر عالمــات متزايــدة علــى اإلنهــاك حتــى قبــل تفشــي جائحــة كورونــا، ممــا حفــز علــى التفكيــر الوطنــي الشــامل فــي كيفيــة تنشــيط 
مســار المغــرب نحــو النمــو االقتصــادي والتنميــة االجتماعيــة بوتيــرة أســرع. وأســفر ذلــك عــن نمــوذج التنميــة الجديــد الــذي حــدد أهدافــا إنمائيــة 
طموحــة ُيرجــى تحقيقهــا فــي عــام 2035. وتواجــه المملكــة اآلن تحديــات متشــابكة ومتفاقمــة مــن أجــل تنفيــذ هــذه الرؤيــة: )1( زيــادة قابليــة 
التأثــر بتغيــر المنــاخ، كمــا يتضــح مــن سلســلة موجــات الجفــاف الشــديدة التــي شــهدتها اآلونــة األخيــرة )ثالثــة فــي الســنوات األربــع الماضيــة(؛ 
)2( الحاجــة الملحــة إلــى تســريع وتيــرة اإلصالحــات الهيكليــة لوضــع التنميــة فــي المملكــة علــى مســار أكثــر صالبــة وإنصافــا واســتدامة؛ )3( 

تحقيــق كل ذلــك فــي إطــار حيــز مقيــد فــي الماليــة العامــة. 

ــث المخاطــر  ــاخ مــن حي ــر المن ــة للمغــرب وتغي ــن األهــداف اإلنمائي ــة فــي المغــرب العالقــة بي ــاخ والتنمي ــر عــن المن ويكشــف هــذا التقري
ــر التداخــل بيــن  ــدة المحــددة،1  يحلــل هــذا التقري ــة، والنمــاذج الجدي ــة والنوعي ــاًء علــى مجموعــة واســعة مــن الدراســات الكمي والفــرص. وبن
األهــداف اإلنمائيــة للمملكــة وتغيــر المنــاخ، ويبحــث المخاطــر التــي يشــكلها تغيــر المنــاخ علــى مســار التنميــة فــي المملكــة، والفــرص التــي 
يمكــن أن تأتــي مــن االتجــاه العالمــي نحــو الحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة. كمــا يكشــف الخيــارات علــى مســتوى السياســات واالســتثمارات 

التــي يمكــن أن تحقــق األهــداف المناخيــة والتنمويــة فــي إطــار تضافــر الجهــود. 

 وبنــاء علــى مجموعــة كبيــرة وثريــة مــن العمــل التحليلــي، تــم تحديــد ثالثــة مجــاالت ذات أولويــة فــي إطــار هــذا التقريــر. وفــي إطــار ذلــك تــم 
تحديــد الروابــط البــارزة بيــن آفــاق التنميــة فــي المغــرب والتزاماتــه المناخيــة، ومــدى إمكانيــة وضــع المغــرب علــى مســار منخفــض االنبعاثــات 
الكربونيــة وقــادر علــى الصمــود فــي وجــه تغيــر المنــاخ. وهــذه المجــاالت هــي: )1( التصــدي لشــح الميــاه والجفــاف، ال ســيما مــن منظــور 
قطاعــي الميــاه والزراعــة والعالقــة بينهمــا؛ )2( تعزيــز القــدرة علــى مواجهــة الفيضانــات مــن أجــل الحفــاظ علــى النشــاط االقتصــادي وســبل 
كســب العيــش فــي المناطــق الحضريــة والســاحلية؛ )3( الحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة فــي النشــاط االقتصــادي، والتطلــع إلــى مســار 
االنبعاثــات الصفريــة فــي خمســينيات هــذا القــرن. وباإلضــة إلــى ذلــك، هنــاك 3 مجــاالت شــاملة للعديــد مــن القطاعــات تمثــل عوامــل تمكيــن 
بالغــة األهميــة كــي تتحقــق األهــداف المرجــوة فــي إطــار هــذه المجــاالت ذات األولويــة: )1( التمويــل )مــن المصــادر الخاصــة والعامــة(؛ )2( 

المؤسســات والحكامــة ؛ )3( التحــول المنصــف لضمــان عــدم تخلــف أحــد عــن الركــب. 
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ــق  ــن أن يســلك مســارا يســهم فــي تحقي ــر فــي أن المغــرب يمك ــات هــذا التقري ــي ظهــرت فــي طي ــل إحــدى الرســائل الرئيســية الت وتتمث
األهــداف المناخيــة والتنمويــة فــي إطــار مــن التعــاون وتضافــر الجهــود. وتظهــر النمذجــة الــواردة فــي هــذا التقريــر أن الشــروع فــي مســار قــادر 
علــى الصمــود فــي وجــه الصدمــات ومنخفــض االنبعاثــات الكربونيــة لــن يؤثــر ســلبا علــى اســتقرار االقتصــاد الكلــي فــي المغــرب. كمــا تشــير 
هــذه النمــاذج إلــى أن إجمالــي الناتــج المحلــي والنمــو يمكــن أن يكونــا أعلــى مقارنــة بســيناريو التقاعــس عــن العمــل. ويمكــن أيضــا أن تتحســن 
أرصــدة الماليــة العامــة وأرصــدة المعامــالت الخارجيــة مــع تطبيــق السياســات الصحيحــة. وبعبــارة أخــرى، يمكــن أن يكــون للعمــل المناخــي أثــر 
إيجابــي علــى إجمالــي الناتــج المحلــي، ويمكــن أن يســهم فــي تســريع وتيــرة التقــدم نحــو تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة للمغــرب. وهــذا المســار 
ســيتوقف علــى قيــام القطــاع الخــاص بــدور مركــزي، مــع توقــع أن يحمــل علــى عاتقــه نســبة كبيــرة مــن االســتثمارات فــي إطــار أجنــدة التخفيــف 
مــن مخاطــر المنــاخ، وربمــا التكيــف أيضــا، وإن كان ذلــك بدرجــة أقــل. وتتزامــن السياســات الالزمــة لتنفيــذ هــذه االســتثمارات الخاصــة فــي 
العديــد مــن الجوانــب مــع تلــك المطلوبــة لمعالجــة االختناقــات الهيكليــة التــي أعاقــت النمــو االقتصــادي فــي المغــرب فــي الســنوات األخيــرة. 
ويلخــص القســم التالــي اإلصالحــات القطاعيــة والهيكليــة التــي ستســاند مســارا منخفــض االنبعاثــات الكربونيــة وقــادرا علــى الصمــود فــي 

وجــه صدمــات المنــاخ. 

السياســات القطاعيــة مــن أجــل التحــول إلــى اقتصــاد منخفــض االنبعاثــات الكربونيــة وقــادر علــى الصمــود فــي وجــه 
الصدمــات 

يمكــن أن تؤثــر شــحة الميــاه علــى كل جانــب تقريبــا مــن جوانــب التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة المســتقبلية فــي المغــرب. والمغــرب هــو 
أحــد أكثــر البلــدان شــحة فــي الميــاه فــي العالــم: فهــو يقتــرب بســرعة مــن الحــد المطلــق لنــدرة الميــاه البالــغ 500 متــر مكعــب للفــرد ســنويا. 
ويشــكل تزايــد حــاالت الجفــاف وشــدتها بالفعــل مصــدرا رئيســيا لتقلبــات االقتصــاد الكلــي، وتهديــدا لألمــن الغذائــي فــي المملكــة. ومــن 
ــج  ــي النات ــاخ إلــى خفــض إجمال ــر المن ــة المحاصيــل بســبب تغي ــاه وانخفــاض غل ــؤدي انخفــاض توافــر المي منظــور أطــول أمــدا، يمكــن أن ي
المحلــي بنســبة تصــل إلــى %6.5. وتتأثــر الزراعــة البعليــة ســلبا بشــكل خــاص بالجفــاف وشــح الميــاه. ونظــرا ألن الزراعــة البعليــة ال تــزال تمثــل 
%80 مــن المســاحة المزروعــة فــي المملكــة ويشــتغل بهــا معظــم القــوى العاملــة الزراعيــة )الفالحيــة(، فــإن التغيــرات الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ 
)توفــر الميــاه وغلــة المحاصيــل( علــى الزراعــة البعليــة قــد تــؤدي إلــى هجــرة مــا يصــل إلــى 1.9 مليــون مغربــي إلــى المناطــق الحضريــة )نحــو 

%5.4 مــن إجمالــي الســكان( بحلــول عــام 2050. 

وأســهم توفيــر البنيــة التحتيــة للميــاه علــى نطــاق واســع إســهاما بالــغ األهميــة فــي التنميــة التــي شــهدها المغــرب فــي اآلونــة األخيــرة. ومنــذ 
أواخــر الســتينيات، قامــت المملكــة ببنــاء أكثــر مــن 120 ســدا كبيــرا، ممــا أدى إلــى زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة الكليــة لتعبئــة الميــاه بواقــع عشــرة 
أمثــال - مــن مليــاري متــر مكعــب إلــى نحــو 20 مليــار متــر مكعــب. وتــم توســيع شــبكة الــري بالتنقيــط، ممــا أدى إلــى زيــادة إنتاجيــة الميــاه فــي 
القطــاع الفالحــي )القطــاع الزراعــي(، وهــو أهــم قطــاع مســتهلك للميــاه فــي المغــرب. وســاعد ذلــك المغــرب علــى التحــول إلــى محاصيــل أكثــر 
إنتاجيــة ومضاعفــة القيمــة الزراعيــة الحقيقيــة المضافــة تقريبــا علــى مــدى العقديــن الماضييــن. غيــر أن هــذه االســتثمارات الكبيــرة لــم تتجنــب 
زيــادة الضغــوط علــى المــوارد المائيــة، وأدت إلــى االســتغالل المفــرط لمــوارد الميــاه الجوفيــة. وعــالوة علــى ذلــك، قــد تتناقــص فعاليــة البنيــة 
التحتيــة كمصــد وقائــي ضــد تقلــب االقتصــاد الكلــي الناجــم عــن صدمــات هطــول األمطــار فــي ســياق تغيــر المنــاخ واالتجــاه النزولــي فــي 

تدفقــات الميــاه.

ــر هــذا  ــاك حاجــة تغيي ــاه؛ وهن ــر كاف لمواجهــة التحــدي المتمثــل فــي شــحة المي ــه غي ــة التحتيــة شــرط ضــروري ولكن واالســتثمار فــي البني
النمــوذج. وطــرح المغــرب خطــة طموحــة لالســتثمار فــي الميــاه للفتــرة 2050-2020، وهــي المخطــط الوطنــي للمــاء التــي تهــدف إلــى ســد 
الفجــوة فــي الطلــب علــى الميــاه. ويؤكــد هــذا التقريــر أنــه فــي إطــار ارتفــاع مســتوى تعــرض المغــرب لمخاطــر موجــات الجفــاف وشــح الميــاه، 
فــإن االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة للميــاه يحقــق عوائــد إيجابيــة لالقتصــاد ويجــب أن يظــل أولويــة. واســتنادا إلــى التجــارب الدوليــة والبحــوث 
األكاديميــة واســعة النطــاق، فإننــا نــرى أيضــا أن هــذه العائــدات لــن تتحقــق بالكامــل مــا لــم يقتــرن تطويــر البنيــة التحتيــة بتدابيــر إضافيــة „لينــة“، 
مثــل إدارة الطلــب علــى الميــاه، وحكامــة الميــاه، وغيــر ذلــك مــن اإلجــراءات المصممــة إلحــداث تغييــرات ســلوكية. ويتســق ذلــك مــع نمــوذج 
التنميــة الجديــد الــذي يوصــي „بتحديــد القيمــة الحقيقيــة لمــوارد الميــاه وتحفيــز اســتخدام المــوارد وإدارتهــا علــى نحــو أكثــر كفــاءة وترشــيدا“. 

وتمثــل الفيضانــات أيضــا تهديــدا للتنميــة. والفيضانــات هــي أكثــر األخطــار الطبيعيــة المرتبطــة بالطقــس فــي المغــرب وهــي األكثــر حدوثــا، 
وتســبب خســائر مباشــرة تقــدر بنحــو 450 مليــون دوالر ســنويا، ناهيــك عــن أثرهــا غيــر متناســب علــى األســر األكثــر احتياجــا وضعفــا. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، ونظــرا ألن أكثــر مــن 65 % مــن الســكان و90 % مــن الصناعــات تتركــز علــى ســاحل المملكــة، فــإن ارتفــاع منســوب ســطح البحــر 

يشــكل عامــل إجهــاد آخــر طويــل األجــل، الســيما فــي المناطــق المنخفضــة التــي ستســهم فــي تفاقــم مخاطــر الفيضانــات. 

ووضــع المغــرب هيــكال متطــورا إلدارة مخاطــر الكــوارث وتمويــل جهــود التصــدي لهــا، لكــن حجــم االســتثمارات فــي الحــد مــن المخاطــر 
ــاء  والتغطيــة التأمينيــة ال يــزال غيــر كاف. ووضعــت المملكــة نظامــا إلدارة مخاطــر الكــوارث يســتند إلــى برامــج مبتكــرة، منهــا صنــدوق بن
القــدرة علــى الصمــود فــي وجــه الكــوارث الطبيعيــة الــذي أنشــئ فــي البدايــة لتمويــل إعــادة اإلعمــار بعــد الكــوارث، ثــم تحــول إلــى آليــة تشــارك 
فــي تمويــل اســتثمارات الحــد مــن مخاطــر الكــوارث والتأهــب لهــا علــى المســتوى المحلــي. كمــا عــززت المملكــة قدرتهــا الماليــة علــى الصمــود 



Rapport Climat et Développement au Maroc
  IV 

ــة مــن خــالل إنشــاء نظــام مــزدوج للتأميــن ضــد مخاطــر الكــوارث يضــم شــركات تأميــن خاصــة، وصنــدوق  فــي مواجهــة الكــوارث الطبيعي
التضامــن ضــد الوقائــع الكارثيــة. وال يــزال نطــاق الحمايــة التــي توفرهــا هــذه اآلليــات غيــر كاف. وتخلــص نمــاذج المحــاكاة الكميــة الــواردة فــي 
هــذا التقريــر إلــى أن المســتوى األمثــل الســتثمارات إدارة مخاطــر الكــوارث ســيغطي مــا يعــادل %20-15 مــن متوســط الخســائر الســنوية، 
وهــو مــا يعــادل متوســط اســتثمار ســنوي يتــراوح مــا بيــن 67 و90 مليــون دوالر. وتؤكــد نمــاذج المحــاكاة أيضــا علــى أن توســيع نطــاق برنامــج 
جهــود التصــدي لمخاطــر الكــوارث أمــر بالــغ األهميــة مــن أجــل مواجهــة الوقائــع بالغــة الخطــورة علــى نحــو كاف. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ونظــرا 
الرتفــاع عائــدات االســتثمارات غيــر الهيكلــة ، مثــل أنظمــة اإلنــذار المبكــر، والحلــول المســتمدة مــن الطبيعــة، والمعرفــة بالمخاطــر والمنــاخ، 
وزيــادة الوعــي، فمــن الضــروري دمــج هــذه االســتثمارات علــى نحــو أكثــر منهجيــة وتنظيمــا فــي أســلوب إدارة مخاطــر الكــوارث. وعلــى الصعيــد 

المؤسســي، علــى المغــرب مواصلــة تدعيــم التنســيق بيــن القطاعــات والمناطــق واألقاليــم لزيــادة فعاليــة نظــام إدارة مخاطــر الكــوارث.

ــى أن المغــرب  ــر إل ــواردة فــي هــذا التقري ــرات ال ــا، وتشــير التقدي ــة فــي اقتصــاده تدريجي ــات الكربوني وبمقــدور المغــرب الحــد مــن االنبعاث
يمكــن أن يصــل إلــى انبعاثــات صافيــة صفريــة فــي خمســينيات هــذا القــرن مــن خــالل االســتفادة مــن مــوارده التنافســية الوفيــرة للطاقــة 
المتجــددة وتنفيــذ برنامجــه الطمــوح إلعــادة التحريــج )إعــادة التشــجير(. ومــن شــأن الحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة فــي اقتصــاد المملكــة أن 
يســهم أيضــا فــي زيــادة اســتقالليتها فــي مجــال الطاقــة وتخفيــض متوســط تكلفــة توليــد الكهربــاء. وســيكون قطــاع الكهربــاء حجــر الزاويــة فــي 
إســتراتيجية الحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة: أوال وقبــل كل شــيء ألنــه هــو المســاهم الرئيســي فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة )غــازات االحتبــاس 
الحــراري(، فضــال عــن الحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة فــي قطاعــات االســتخدام النهائــي مثــل النقــل البــري والصناعــة، التــي تمثــل أيضــا مصــدرا 
رئيســيا لالنبعاثــات. وعلــى الرغــم مــن أن المغــرب ال يمثــل ســوى %0.2 مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة علــى مســتوى العالــم، فــإن لديــه قطــاع 
كهربــاء كثيــف االنبعاثــات الكربونيــة. وســيتطلب الحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة فــي قطــاع الكهربــاء اإللغــاء التدريجــي للتوليــد الــذي يعمــل 
بالفحــم مــن خــالل تعميــم تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة وتخزيــن الطاقــة، مــع اســتخدام الغــاز الطبيعــي كوقــود انتقالــي. وللتحــول مــن 
االعتمــاد علــى محطــات الطاقــة الحراريــة الكبيــرة إلــى محطــات الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح علــى نحــو أكثــر انتشــارا وضمــان اســتقرار 
الشــبكة، ســيلزم القيــام باســتثمارات كبيــرة فــي شــبكة نقــل الكهربــاء. وعلــى المــدى المتوســط إلــى الطويــل، يمكــن للمغــرب تطويــر إنتــاج 
واســع النطــاق مــن الهيدروجيــن األخضــر ومشــتقاته - يمكــن اســتخدامها ألغــراض محليــة مثــل إنتــاج األســمدة الخضــراء، والنقــل، وكبديــل 
للغــاز الطبيعــي فــي توليــد الكهربــاء - وأيضــا للتصديــر )إلــى االتحــاد األوروبــي، علــى ســبيل المثــال(. واتخــذ المغــرب، باعتبــاره خامــس أكبــر 
دولــة مصــدرة لألســمدة، بالفعــل خطــوات حاســمة للحــد مــن آثــار صناعــة الفوســفات كثيفــة االســتخدام للطاقــة والميــاه. وباإلضافــة إلــى 
ذلــك، ينبغــي مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى تحســين كفــاءة اســتخدام الطاقــة فــي جميــع القطاعــات. ويمكــن أن يــؤدي االســتثمار فــي مصــادر 
الطاقــة المتجــددة وكفــاءة اســتخدام الطاقــة بمــا يتماشــى مــع األهــداف الحكوميــة بحلــول عــام 2030 إلــى خلــق نحــو 28 ألــف فرصــة عمــل 
ــاج إليهــا االقتصــاد المغربــي.  صافيــة ســنويا، أو نحــو %9 مــن فــرص العمــل الســنوية التــي تقــدر بنحــو 300 ألــف فرصــة عمــل التــي يحت
ولتحقيــق هــذه األهــداف، ســيتعين توفيــر التعليــم العالــي والتدريــب )التكويــن( المهنــي علــى نحــو مناســب مــن أجــل إعــداد القــوى العاملــة 

لهــذه الوظائــف الجديــدة. 

وســيتطلب الحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة فــي االقتصــاد اســتثمارات ضخمــة، لكنــه ســيؤدي أيضــا إلــى إصالحــات عميقــة. وســتبلغ 
التكلفــة التقديريــة لبلــوغ هــدف خفــض االنبعاثــات إلــى الصفــر بحلــول خمســينيات هــذا القــرن 52.8 مليــار دوالر2 . وفــي هــذا التقريــر، تشــير 
تقديراتنــا إلــى أن القطــاع الخــاص ســيغطي أكثــر مــن %85 مــن االســتثمارات الالزمــة للحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة فــي االقتصــاد. ولكــي 
يتحقــق ذلــك، ســيتعين إجــراء إصالحــات عميقــة، ال ســيما فــي قطــاع الكهربــاء. وسيشــمل ذلــك تفكيــك القطاعــات؛ وإنشــاء أســواق الجملــة 
ــادة تكامــل األســواق مــع  ــاء مــن الشــبكة للمســتخدم النهائــي علــى نحــو يغطــي إجمالــي التكلفــة؛ وزي واألوســاق المتوازنــة؛ وتوفيــر الكهرب
االتحــاد األوروبــي. وســيتعين أيضــا وضــع سياســات وحوافــز ســوقية مــن لتطويــر وســائل النقــل باســتخدام المركبــات الكهربائيــة والهيدروجيــن 

األخضــر. 

ومــن شــأن الحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة أن يحقــق منافــع كبيــرة لالقتصــاد المغربــي. والمغــرب فــي وضــع جيــد يمكنــه مــن جنــي المنافــع 
ــة التــي يمكــن أن تتحقــق مــن األجنــدة العالميــة للحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة. ويتكامــل اقتصــاد المملكــة بشــكل وثيــق مــع  االقتصادي
االتحــاد األوروبــي، ويعتبــر االتحــاد األوربــي مــن التكتــالت اإلقليميــة التــي تبنــت أهدافــا طموحــة للعمــل المناخــي. وفــي هــذا الصــدد، يمثــل 
الحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة فرصــة للصناعــة المغربيــة ليــس فقــط للحفــاظ علــى حصتهــا فــي الســوق فــي أوروبــا بــل وتوســيعها أيضــا. 
ــر، فضــال عــن  ــي المباشــر، وســيضع المغــرب كمركــز لالســتثمارات الخضــراء والتصدي ــة المملكــة لالســتثمار األجنب كمــا ســيزيد مــن جاذبي

تحقيــق آثــار إيجابيــة غيــر مباشــرة مــن حيــث النمــو االقتصــادي وفــرص العمــل. 

  2  هذا المبلغ بالقيمة الحالية الصافية مع تطبيق معدل خصم بنسبة %6. ويشمل أيضا جميع التكاليف المتعلقة بالهيدروجين األخضر، بما في ذلك الصادرات. 
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السياســات الهيكليــة وسياســات االقتصــاد الكلــي مــن أجــل التحــول إلــى اقتصــاد منخفــض االنبعاثــات الكربونيــة 
وقــادر علــى الصمــود فــي وجــه الصدمــات 

ويقــدر هــذا التقريــر إجمالــي االســتثمارات الالزمــة لبنــاء قــدرة المغــرب علــى الصمــود وتحقيــق صافــي انبعاثــات صفــر فــي خمســينيات هــذا 
القــرن بنحــو 78 مليــار دوالر بصافــي القيمــة الحاليــة.3 وفــي نهايــة المطــاف، ســيتوقف أثــر التحــول إلــى مســار قــادر علــى الصمــود ومنخفــض 
ــي ســيتم  ــي الت ــارات سياســات االقتصــاد الكل ــى خي ــى نطــاق أوســع عل ــل هــذه االســتثمارات، وعل ــة تموي ــى كيفي ــة عل ــات الكربوني االنبعاث
ــي نوقشــت أعــاله، يركــز  ــة الت ــة القطاعي ــى اإلجــراءات واألنشــطة التدخلي وضعهــا فــي الســنوات والعقــود القادمــة. ولذلــك، وباإلضافــة إل
التقريــر أيضــا علــى مختلــف السياســات الهيكليــة وسياســات االقتصــاد الكلــي التــي يمكــن أن تعمــل فــي إطــار مــن التعــاون وتضافــر الجهــود 

لتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة للمملكــة وطموحاتهــا فــي مجــال التكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن آثــاره. 

وســيكون للقطــاع الخــاص دور محــوري التحــول نحــو مســار قــادر علــى الصمــود فــي وجــه الصدمــات ومنخفــض االنبعاثات الكربونيــة وتحقيق 
إعــادة التــوازن لنمــوذج النمــو فــي المغــرب. وكمــا ذكرنــا مــن قبــل، مــن المتوقــع أن يتحمــل القطــاع الخــاص علــى عاتقــه االســتثمارات فــي 
الحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة. وعلــى صعيــد التكيــف، وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن المتوقــع أن يغطــي التمويــل العــام معظــم االحتياجــات 
االســتثمارية المحــددة فــي هــذا التقريــر، فــإن هنــاك مجــاال الجتــذاب المشــغلين مــن القطــاع الخــاص فيمــا يتعلــق بأنشــطة وإجــراءات تدخليــة 
محــددة - مثــل تحليــة ميــاه البحــر، والزراعــة )الفالحــة( الذكيــة المراعيــة للمنــاخ والتغطيــة التأمينيــة. ومــن شــأن تعظيــم اســتثمارات القطــاع 
الخــاص فــي األنشــطة المناخيــة أن يســاعد فــي تخفيــف الضغــوط علــى الماليــة العامــة، وســيكون لــه أيضــا آثــار إيجابيــة أوســع نطاقــا علــى 
االقتصــاد. ولتحقيــق ذلــك، ســيتعين علــى المغــرب تخفيــف القيــود الهيكليــة التــي حالــت دون دخــول الشــركات الخاصــة إلــى أســواق جديــدة 

وتحقيــق النمــو المنشــود، وهــو أمــر بالــغ األهميــة أيضــا مــن أجــل تســريع وتيــرة نمــو اإلنتاجيــة وخلــق فــرص العمــل فــي المســتقبل. 

ويمكــن أن يســاعد تخضيــر النظــام المالــي أيضــا فــي توجيــه المــوارد نحــو األنشــطة الصديقــة للمنــاخ. وكخطــوة أولــى، ينبغــي للمغــرب 
أن ينظــر فــي اعتمــاد تصنيــف وطنــي أخضــر )أي برنامــج للتصنيــف(. وعــالوة علــى ذلــك، يمكــن إنشــاء شــركة/آلية ضمانــات أو اســتثمارات 
عامــة للحــد مــن المخاطــر واجتــذاب االســتثمارات التجاريــة الخضــراء، وهــو دور يمكــن أن يلعبــه جزئيــا صنــدوق محمــد الســادس لالســتثمار 
اإلســتراتيجي الــذي أنشــئ حديثــا. وينظــر هــذا التقريــر أيضــا فــي جوانــب االســتقرار المالــي فــي ســياق تغيــر المنــاخ. ويســتخدم منهجيــة الختبــار 
القــدرة علــى تحمــل الضغــوط )اختبــار األوضــاع الضاغطــة( تــم إعدادهــا باالشــتراك مــع البنــك المركــزي، وتظهــر هــذه المنهجيــة أن اآلثــار يمكــن 

أن تكــون كبيــرة؛ وهــذا يتطلــب تعزيــز تغطيــة المخاطــر المناخيــة فــي إطــار أنشــطة التنظيــم واإلشــراف الخاصــة بالشــؤون الماليــة.

وســيكون جانــب الماليــة العامــة محوريــا لتحــول المغــرب نحــو مســار قــادر علــى الصمــود فــي وجــه الصدمــات ومنخفــض االنبعاثــات 
الكربونيــة، حيــث يتعيــن حتمــا أن يقــود القطــاع العــام جــزءا كبيــرا مــن االســتثمارات. وأدت صدمــة جائحــة كورونــا إلــى زيــادة كبيــرة فــي الديــن 
العــام، وقــد تجبــر الســلطات فــي نهايــة المطــاف علــى الشــروع فــي إجــراءات لضبــط أوضــاع الماليــة العامــة، هــذه اإلجــراءات يمكــن أن تزيــد 
المنافســة علــى المــوارد العامــة الشــحيحة. وفــي هــذا الســياق، يستكشــف هــذا التقريــر مختلــف الخيــارات التــي يمكــن أن تزيــد إيــرادات الماليــة 
العامــة مــن خــالل نظــام الضرائــب علــى األنشــطة البيئيــة وسياســات تقييــم الميــاه، مــع الســعي لتحقيــق األهــداف المناخيــة فــي إطــار مــن 

التعــاون وتضافــر الجهــود.

ويمكــن أن يــؤدي اإلصــالح الضريبــي لألنشــطة البيئيــة وسياســات تقييــم الميــاه إلــى تدفــق هــام لإليــرادات العامــة، وقــد يكــون أقــل ضــررا 
لالقتصــاد مــن اإلصــالح الضريبــي التقليــدي. ويمكــن النظــر فــي عــدد مــن الخيــارات، منهــا إلغــاء النفقــات الضريبيــة غيــر المراعيــة للبيئــة 
„الُبنيــة“؛ وإلغــاء الدعــم الصريــح لغــاز البوتــان؛ وتطبيــق ضريبــة الكربــون. وبشــكل عــام، يمكــن أن تــؤدي هــذه اإلصالحــات إلــى تعبئــة أكثــر مــن 
%٪2 مــن إجمالــي الناتــج المحلــي علــى المــدى القصيــر. كمــا ســتؤدي إلــى تغييــرات ســلوكية وتعديــالت اقتصاديــة مــن شــأنها تحقيــق منافــع 
مناخيــة مشــتركة؛ ونتيجــة لذلــك، فــإن إيــرادات هــذه الضرائــب البيئيــة ســتنخفض مــع الوقــت. وعلــى المــدى األطــول، يظهــر تحليــل النمذجــة 
ــة.  ــة المماثل ــة التقليدي ــة مــن اإلصالحــات الضريبي ــر إيجابي ــي ســتكون أكث ــى االقتصــاد الكل ــة أن آثارهــا عل ــاخ والتنمي ــر المن ــوارد فــي تقري ال
وبالمثــل، فــإن زيــادة تعريفــة الميــاه، التــي ظلــت عنــد مســتويات منخفضــة علــى الرغــم مــن شــحة المــوارد المتزايــدة، يمكــن أن يكــون لهــا 

أيضــا آثــار إيجابيــة علــى الماليــة العامــة مــع التشــجيع فــي الوقــت نفســه علــى زيــادة ترشــيد اســتخدام الميــاه.

وهــذه اإلصالحــات يمكــن أن تكــون لهــا آثــار غيــر متناســبة علــى الفقــراء والضعفــاء واألكثــر احتياجــا؛ ولذلــك، ينبغــي صياغــة تدابيــر تعويضيــة 
بعنايــة لكفالــة تحقيــق تحــول منصــف. ويمكــن أن تــؤدي إصالحــات الضرائــب البيئيــة وتقييــم الميــاه إلــى خفــض االســتهالك الخــاص، الــذي 
يتــم توجيهــه مــن خــالل زيــادات األســعار التــي قــد تســببها هــذه السياســات. ويمكــن أن يكــون برنامــج التحويــالت النقديــة جيــد االســتهداف 

مع معدل خصم قدره %6، أي ما يمثل مبلغا إجماليا دون خصم قدره 219 مليار دوالر لفترة السنوات 2022 -    3

على سبيل المثال، يعد مركز كفاءات التغير المناخي بالمغرب )4C Maroc( منبرا للحوار وبناء القدرات بشأن تغير المناخ، ويعمل على تجميع مسؤولي اإلدارة العامة    4

والقطاع الخاص والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية.
5  أطلقت جامعة يوروميد في فاس، في منطقة فاس مكناس، واالتحاد العام لمقاوالت المغرب فاس-تازا، وشركة ألتن المغرب، ووكالة التنمية الرقمية، ووزارة الصناعة 

والتجارة ، مشروع مصنع فاس الذكي الذي يهدف إلى تطوير منظومة ابتكار للصناعة 4.0.
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)أي يصــل إلــى المســتحقين( أفضــل خيــار للتعويــض عــن اآلثــار الســلبية علــى األســر المعيشــية األكثــر حرمانــا. ولهــذا الغــرض، يمكــن للحكومــة 
االســتفادة مــن الســجل االجتماعــي الموحــد الــذي يجــري تعميمــه حاليــا. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اإلصالحــات الضريبيــة البيئيــة مــن المرجــح أن 
تنجــح عنــد تنفيذهــا فــي ســياق اســتقرار األســعار، وبالتالــي، مــن الضــروري مراعــاة توقيــت اإلصــالح، إلــى جانــب تتابعــه مــع تطبيــق التدابيــر 

التعويضيــة، بعنايــة تامــة. 

مبادئ التحول إلى اقتصاد منخفض االنبعاثات الكربونية وقادر على الصمود 

يعــرض هــذا التقريــر سلســلة مــن المبــادئ التــي يمكــن اســتخدامها لتوجيــه هــذه العمليــة فــي الوقــت الــذي يشــرع فيــه المغــرب فــي تنفيــذ 
مجموعــة طموحــة مــن اإلصالحــات علــى مســتوى السياســات لتحقيــق أهدافــه اإلنمائيــة وطموحاتــه فــي مجــال التكيــف مــع تغيــر المنــاخ 

والتخفيــف مــن آثــاره علــى نحــو يتســم بالتعــاون وتضافــر الجهــود. 

المبــدأ 1: اعتمــاد نهــج „الحكومــة بأكملهــا“. مــن غيــر الممكــن التصــدي لمســتوى التعقيــد الــذي يمثلــه هــذا التحــدي مــن منظــور القطاعــات 
المعنيــة وفــي ظــل الحــدود المؤسســية الحاليــة. لكــن األمــر يتطلــب نهجــا „للحكومــة بأكملهــا“ يضمــن االعتــراف بتغيــر المنــاخ باعتبــاره مكونــا 
جوهريــا للنمــوذج التنمــوي، علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي والمســتوى القطاعــي، مــع تعزيــز الصياغــة علــى مســتوى جهــات االختصــاص 
المعنيــة. وفــي هــذا الســياق، يتعيــن علــى المغــرب تدعيــم آليــات التنســيق الخاصــة بــه أفقيــا ورأســيا، حيــث يتوقــع أن تلعــب أجهــزة الحكــم 
المحلــي دورا مهمــا فــي العمــل المناخــي. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن ألدوات إدارة الماليــة العامــة، مثــل الموازنــة المراعيــة للمنــاخ، 
والمشــتريات الخضــراء، وتدابيــر الماليــة العامــة المراعيــة للبيئيــة أن تدمــج بشــكل منهجــي االعتبــارات المناخيــة فــي جميــع اإلجــراءات العامــة، 

فضــال عــن االتســاق التــام مــع المســاهمة الوطنيــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ. 

ــرا لمخاطــر الوقائــع  ــر تأث ــرة أكث ــر احتياجــا. جــرت العــادة تكــون األســر المعيشــية الفقي ــاة واألكث ــة الشــرائح المعرضــة للمعان ــدأ 2: حماي المب
المناخيــة والسياســات المناخيــة أيضــا، ويحــدث ذلــك بصــورة منهجيــة. ومــع شــروع المغــرب فــي إصــالح نظــام الحمايــة االجتماعيــة، ســتتاح 
لــه الفرصــة لتضميــن ســمات وخصائــص مراعيــة للمنــاخ تســمح للنظــام باالســتجابة الســريعة لحمايــة المتضرريــن مــن األحــداث والوقائــع 
المرتبطــة بالمنــاخ، وتعويــض خســائرهم فــي الدخــل أو األصــول. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن توســع المملكــة آليتهــا المتطــورة بالفعــل 
للحمايــة مــن الفيضانــات فــي إطــار تمويــل التصــدي لمخاطــر الكــوارث، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل توســيع نطــاق تغطيــة موجــات الجفــاف. 
ونظــرا ألن السياســات المناخيــة يمكــن أن تكــون ضــارة أيضــا باألســر المعيشــية األكثــر احتياجــا والشــركات التــي ال تملــك القــدرة علــى التكيــف 
ــق تحــول منصــف  ــة، واإلســهام فــي تحقي ــات االجتماعي ــة لتجنــب تفاقــم التفاوت ــة بعناي ــر التعويضي بســرعة، مــن الضــروري صياغــة التدابي
وشــامل للجميــع. وعلــى الرغــم مــن أن التحــول نحــو مســار قــادر علــى الصمــود فــي وجــه الصدمــات ومنخفــض االنبعاثــات الكربونيــة يحمــل 
آفاقــا لخلــق فــرص عمــل خضــراء، مــن الضــروري إعــداد العمــال لهــذه الفــرص مــن خــالل وضــع حوافــز فــي أنظمــة التعليــم والتدريــب )التكويــن( 
المهنــي إلعــادة توجيــه البرامــج نحــو التحــول فــي االحتياجــات مــن المهــارات. وينبغــي للسياســات العامــة أيضــا أن تتوقــع تدفقــات الهجــرة التــي 

يمكــن أن يتســبب فيهــا تغيــر المنــاخ، ال ســيما فــي المناطــق ذات التخطيــط الحضــري والتنميــة.

المبــدأ 3: تعزيــز نظــام المعلومــات والتحليــالت المناخيــة. يمثــل وجــود نظــام معلومــات قــوي األســاس للعمــل المناخــي الفعــال، عندمــا 
يتعلــق األمــر باالســتعداد واالســتجابة للصدمــات والضغــوط طويلــة األجــل. ويعــد توليــد وتجميــع وتبــادل وتحليــل معلومــات موثوقــة عــن 
مؤشــرات المنــاخ مــن ســلع النفــع العامــة التــي يمكــن االسترشــاد بهــا فــي عمليــات اتخــاذ القــرارات، العامــة والخاصــة علــى الســواء، ويمكــن 

أن تعــزز العمــل المناخــي مــن خــالل الحــد مــن مســتوى عــدم اليقيــن. 

المبــدأ 4: إطــالق طاقــات االبتــكار. االبتــكار والتكنولوجيــات النظيفــة عنصــران أساســيان فــي التصــدي لتحديــات تغيــر المنــاخ ويمكنهمــا أيضــا 
أن يحفــزا المكاســب فــي اإلنتاجيــة والقــدرة علــى المنافســة. وأظهــر المغــرب قدرتــه علــى اعتمــاد حلــول مبتكــرة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة؛ 
غيــر أن الحواجــز التنظيميــة أعاقــت تعميمهــا علــى نحــو تــام. وعلــى جانــب التكيــف، تدعــو التحديــات المتكــررة المتعلقــة بالجفــاف وشــح الميــاه 
إلــى إحــداث تحــول فــي القطــاع الزراعــي )القطــاع الفالحــي( )الســيما الزراعــة البعليــة(؛ ويمكــن إقامــة شــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
ــاخ. ويمكــن  ــة للمن ــات والممارســات المراعي ــر التكنولوجي ــر الخاصــة بالزراعــة واألنظمــة المبتكــرة لتشــجيع تطوي لتشــجيع البحــوث والتطوي
للقطاعيــن العــام والخــاص أيضــا أن يتعاونــا لتعميــم هــذه االبتــكارات علــى المزارعيــن مــن خــالل خدمــات اإلرشــاد الزراعــي مــن أجــل تحقيــق 

اســتدامة نمــو اإلنتاجيــة فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ. 

المبــدأ 5: مشــاركة أصحــاب المصلحــة. ســيتطلب العمــل المناخــي مســاهمة جميــع األطــراف الفاعلــة فــي المجتمــع )المؤسســات العامــة، 
والقطــاع الخــاص، والمجتمــع المدنــي(. ويمكــن أن يــؤدي خلــق مجــال لتبــادل المعــارف والمعلومــات والتنســيق إلــى تعزيــز الحــوار بيــن 
ــي.  وقــد أظهــرت  ــي والمحل ــن الوطن ــى الصعيدي ــم العمــل المناخــي عل ــرة تعمي ــى تســريع وتي ــي يمكــن أن تســاعد عل ــة الت األطــراف الفاعل
الشــراكات بيــن القطــاع العــام وشــركات القطــاع الخــاص واألوســاط األكاديميــة بالفعــل نتائــج فــي مجــال االبتــكار فــي المغــرب.  ومــن 
الضــروري للغايــة المشــاركة مــع جميــع أصحــاب المصلحــة وإتاحــة المعلومــات عــن تغيــر المنــاخ مــن خــالل حملــة مســتهدفة لالتصــال 
والتواصــل والتوعيــة إلحــداث تغييــرات ســلوكية مــن شــأنها دعــم التحــول المناخــي إلــى مســار قــادر علــى الصمــود ومنخفــض االنبعاثــات. 
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